
Nyhedsbrev Kongshvileparken marts 2019. 

kongshvileparken@gmail.com   

Så er vi godt i gang med 2019. 

Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsesmøde efter 

afdelingsmødet den 29. januar. Vi har budt velkommen og tillykke 

med valget, til nyt bestyrelsesmedlem Carsten Lohse, til 

suppleant Pernille Nørup og tillykke med genvalg til Niels Bollerup, Lars Møller og til 

undertegnede. 

               

 

Afdelingsmødet d.29.januar.  

På vores bestyrelsesmøde drøftede vi det netop afholdte afdelingsmøde, som 

udmærkede sig ved at mange var mødt frem, 49 husstande af 154. 

En af de gode ting ved at bo i alment nyttigt byggeri er, at det er beboerne, der 

træffer beslutning om husleje forhold og regler om retten til at forbedre sin bolig. 

På afdelingsmøderne fastlægger man den gældende husordenen. Det står enhver 

beboer frit for at stille forslag og deltage i debatten på afdelingsmøderne. 

Det må være en rimelig forventning, at debatten på afdelingsmøderne, forholder sig 

sagligt til de konkrete sager, og ikke bliver personlige. Det er bestyrelsens 

opfattelse, at denne grænse blev overskredet flere gange på det netop afholdte 

afdelingsmøde. 

Det er længe siden, vi har haft et afdelingsmøde, hvor tonen ind imellem blev lidt 

"skinger". Det er ikke en god udvikling, og vi håber, at det var en enlig "svale". 

På mødet havde bestyrelsen et forslag (til rådigrets kataloget) om at give råderets 

tilladelse til at beboer, som måtte ønske at udskifte gulvene på første sal, og i stedet 

lægge indfarvet bøg, ask, eg eller et andet gulv i bedre kvalitet. Forslaget blev efter 

”en uskøn debat” vedtaget. Der blev rejst tvivl om hvilken farve indfarvet bøg har og 

om betegnelsen indfarvet bøg er entydigt. Indfarvet bøg blev for år tilbage, lagt i 

flere af de røde huses stuer, i forbindelse med en efter isolering af stuegulvet. Det  
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er derfor i afdelingen et kendt produkt. Ifølge leverandøren er indfarvet bøg, 

gennemfarvet via unik indfarvningsproces, hvor der opnås en varm gylden glød. 

 

Kontakt til bestyrelsen:  

 
 

Skulle du i øvrigt have spørgsmål, kommentarer, forslag eller kritik er du velkommen 

til at rette henvendelse til bestyrelsen via mail: Kongshvileparken@gmail.com eller 

ved at møde op på bestyrelsesmødet på kontoret mellem kl. 17:30 – 18:00 

den tredje tirsdag i måneden. 

 

Det vil bestyrelsen bla. arbejde med i 2019: 

Renovation:  

 Oplæg til beslutning om hvordan renovationen skal håndteres    

 fremover. 

 Beboerhåndbog: 

 Færdiggøre revisionen af beboerhåndbogen (hæfte 1,2,3, og 4) 

Den grønne plan for Kongshvileparken: 

 Gennemgå planen, hvad er der sket og hvilke tiltag skal der gøres. 

Budgetlægning for regnskabsåret 1.10.2019/30.9.2020: 

 Langtidsbudgettet.  

 Ejendommens vedligeholdelses stand. 

 

  

Parkvandring: 

Bestyrtelsen vil gå på den ene af vores parkvandringer d. 28.maj. 

Her vil vi gennemgå vores grønne plan, se haverne og se på malervedligeholdelsen. 
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Maling af træværk; pergolaer, udhuse og cykelskure:  
Det er tradition for, at beboerne i Kongshvileparken selv maler træværket på deres 

pergolaer og på skure. 

Alle huse bortset fra de hvide huse har en pergola. 

Mange har overdækket pergolaen og nogle har udbygget pergolaen. De røde huse er 

opført med et til boligen tilbygget skur, som mange steder er udbygget med et 

cykelskur. 

I de gule huse har mange, i henhold til reglerne, opført et cykelskur. Herudover er 

det i de røde og gule huse tilladt at opføre et haveskur. 

De muligheder, der er for at opføre skure mv. i din have og de regler, der er 

gældende, er beskrevet i folderen ”Rammer for hvad jeg må bygge i haven”. 

Oversigt over hvad lejeren forventes at maler vedligeholde udvendig: 

Gule huse: Pergolaen 

Røde huse: Det til boligen sammenbyggede skur 

Pergolaen 

Herudover skal lejeren maler vedligeholde evt. opførte: 

  Haveskur 

Cykelskur 

Udestue 

Terrasseoverdækning 

Farven:   Mørk dodenkopf skal anvendes – eneste undtagelse er 

terrasserummet, hvor det er tilladt at male med afdelingens lyse farve. 

 

Maling og pensler kan hentes på afdelingskontoret. Her kan du også låne en høj stige 

og bede om at få den leveret på din adresse.  

 

 

Introduktion af hjertestarter - 30 minutters intro i genoplivning: 

Vi har kontaktet hjerteforeningen, efter vi nu har fået en 

hjertestarter. De tilbyder et gratis intro i genoplivning. Kurset varer 30 minutter og 

afholdes i vores selskabslokale. 

Alle over 12 år kan deltage. 

På kurset får du at vide, hvordan du: 

• Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkessituation  

   med hjertestop. 



• Undersøger en bevidstløs person. 

• Ringer 112 

• Giver hjertemassage og kunstig åndedræt 30 tryk og 2 pust. 

• Bruger en hjertestarter ( AED ) 

 

 
For at komme i betragtning, skal man tilmelde sig med navn og mailadresse på 

nedenstående slip. Det er et krav fra hjerteforeningen. 

 

Kurset bliver: onsdag d.20. marts kl.17:30 i selskabslokalet. 

 

Der kan max være 15 personer på kurset, men vi kan oprette flere kurser ved behov. 

Tilmeld dig ved at udfylde vedhæftet blanket, kom blanketten i kontorets postkasse, 

eller send en mail til Kongshvileparken@gmail.com 

 

Tilmelding inden den 15.marts 2019. 

 

Er du over 18 år kan du blive hjerteløber ved at downloade hjerteløber-appen til 

iPhone og Android. 

 

Velkommen:   

Vi byder velkommen til nye beboere på Khv.nr. 35 og Khv. nr. 7.  

Vi håber at I vil blive glade for at bo i Kongshvileparken. 

 

 

                                                                                                                            
  Med venlig hilsen 

 Bestyrelsen, Alice Christiansen, Formand. 
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Tilmelding afleveres inden d.15.marts. 

 

Navn....................................................................................... 

 

Adresse........................................ 

 

 

TLF:..........................Mail:....................................................... 

 

Tilmeld dig ved at udfylde blanketten, kom blanketten i kontorets postkasse, eller 

send en mail til Kongshvileparken@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


